Nieuwsbrief
16 april 2021
Goedemiddag,
Over een week start de meivakantie. Vorig jaar was na de meivakantie het moment van de 1e
herstart na een periode van thuisonderwijs. Dat we nu nog steeds te maken hebben met corona,
hadden we natuurlijk nooit voorzien. Ook al is er licht aan het einde van de tunnel, we moeten nog
even volhouden. Door de afstand, die er helaas nog steeds is voor ouders, voelt het wellicht alsof we
wat minder toegankelijk zijn. Ook in deze periode willen we laagdrempelig blijven en benadrukken
dat we de betrokkenheid van ouders zeer waardevol vinden.
Er bestaat altijd de mogelijkheid om contact te leggen. Zijn er
vragen, of hebben jullie feedback voor ons, via de mail,
telefoon of op afspraak zijn wij altijd benaderbaar. Laat het
ons weten, zodat het niet alleen aan de poort besproken
wordt, maar ook daadwerkelijk bij ons terecht komt. We zijn
tenslotte “samen school”.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe
Kim van den Berg
Koningsspelen
Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen en uiteraard doen wij daar
ook aan mee.
Vanuit de Koningsspelen is er i.v.m. covid-19 dit jaar geen Koningsontbijt.
Binnen de geldende richtlijnen is er samen met de OR een heel leuk
programma opgesteld voor deze dag. De activiteiten die we gaan doen
zullen buiten en met de eigen groep plaatsvinden.
Om er een extra feestelijke ochtend van te maken mogen kinderen in
hun Koningsdagkostuum, inclusief sportkleding naar school komen.
Wij hebben er zin!!

Cito centrale eindtoets
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april zullen de leerlingen van groep 8 ’s
ochtends de Cito Centrale eindtoets gaan maken. De afgelopen periode
hebben ze oefentoetsen gemaakt, zodat ze konden wennen aan de werkwijze
en de vraagstelling.
Wij wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes toe!!

Buitenschoolse opvang
Zoals jullie wellicht hebben gehoord tijdens de persconferentie mag de
BSO vanaf as. maandag weer open. De ouders die gebruik maken van
de BSO en/of VSO worden door Humankind geïnformeerd over de
richtlijnen die zij zullen hanteren i.v.m. covid-19.
Ouders die overwegen om gebruik te maken van de VSO en/of BSO en
hier meer informatie over willen verkrijgen kunnen contact opnemen
met Kim van den Berg of telefonisch contact opnemen met Humankind
(053-4800024).
Om de voorschoolse opvang te kunnen starten op maandag en vrijdag heeft Humankind drie
aanmeldingen nodig. Laat het weten wanneer je voorschoolse opvang nodig hebt op maandag en/of
vrijdag. Dan kunnen we binnenkort ook starten met de VSO op maandag en vrijdag.

Doekoe scholenactie
Wij doen mee aan de Doekoe scholenactie. Met deze actie hopen we nieuwe sport- en
spelmaterialen te ontvangen voor ons IKC. En jullie kunnen ons hierbij helpen, door zogenaamde
Doekoe- munten te doneren aan IKC De Kameleon. Hoe dat werkt lezen jullie in onderstaand bericht.
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei kunnen klanten bij Coop Jonkheer von
Heijdenstraat/Ferdinand Bolstraat meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor
basisscholen in de buurt. Coop Supermarkten organiseert dit jaar – nadat de campagne vorig
jaar niet door kon gaan in verband met de coronacrisis – opnieuw de succesvolle en
veelgeprezen Doekoe-scholenactie.
Een recordaantal basisscholen heeft zich dit jaar aangemeld voor de vijfde editie van de Doekoescholenactie, met dit jaar als thema ‘Pingel Doekoe binnen voor jouw school’. Ruim 950 scholen doen
mee. In Haaksbergen kan er voor zes scholen gespaard worden voor een ruime variatie sport- en
spelmaterialen; van voetballen en pionnen tot skippyballen en stoepkrijt. Voor basisschoolkinderen van
alle leeftijden.
Tijdens de Doekoe-scholenactie ontvangen klanten van Coop bij aankoop van geselecteerde
actieproducten zogenaamde Doekoe-munten. Deze kunnen zij – in hun lokale Coop-winkel – doneren
aan scholen uit de buurt. Hoe meer munten, hoe hoger het bedrag dat de scholen aan het eind van de
actie aan sport- en spelmaterialen mogen besteden. Daarnaast maken alle deelnemende scholen kans
op een speeltoestel van Nijha, ter waarde van 8.000 euro. De school die het hoogste bedrag binnen
haalt, wint. Frank Bannink, Supermarkt manager Coop Jonkheer von Heijdenstraat: “Sport en spel zijn
belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Met deze actie hopen we in eigen
buurt ’t verschil te maken, door kinderen aan te sporen om samen te spelen en bewegen. Tijdens én
buiten schooltijd!”
Kijk voor meer informatie op www.coop.nl/doekoe.

Vanuit de MR: Oproep nieuwe MR-leden
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de
oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar (2021/2022)
voor een termijn van 3 jaar beschikbaar willen stellen.
We willen iedere ouder gelegenheid geven zich kandidaat te stellen, dus lijkt het u wat om mee te
denken en het beleid van school kritisch te volgen, geef u dan nu op!
Mocht u vragen hebben over de MR of wilt u een vergadering bijwonen om te kijken of dit iets voor u
is mail dan naar mr@ikcdekameleon.nl of u kunt een van de leden van de oudergeleding aanspreken.
De huidige oudergeleding bestaat uit:
Liedeke Simonetti
Anna Volmer
Inge Ordelmans aftredend maar niet herkiesbaar.
U kunt zich kandidaat stellen door een mail met motivatie te sturen naar mr@ikcdekameleon.nl voor
1 mei.
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen,
de keuzen van een lesmethode, verandering van klassenindeling en de veiligheid op school.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en
instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven.
Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget
en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de
oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.
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20-21 april
23 april 2021
26 april t/m 7 mei
13 en 14 mei

Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen
alle leerlingen 12.15 uur vrij
Meivakantie
Hemelvaart

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

